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میر عبدالرحیم عزیز

دیدار عبدهللا عبدهللا با خلیلالرحمن حقانی
خلیلالرحمان عضو شبکه حقانی و مسئول تامین منابع مالی عملیات نظامی و انتحاری
طالبان بود
قابل توجه :این خبر از سایت www.independentpersian.com

اقتباس شده که در آن حضور عبدهللا خاین و کرزی میهن فروش را نشان میدهد .شورای نظاری
ها همیش دیگران راه متهم به همکاری با طالبان و آی اس آی پاکستان می ساختند .حال خود بار
دیگر مانند دهۀ  1980در آغوش آی اس آی پناه برده و خیانت عظیم دیگری را در حق کشور و
مردم افغانستان مرتکب میشوند .یابو کریم خرم هم در عکس دیده میشود .برادران احمد شاه
مسعود و قانونی هم به اسالم آباد رفتند تا دساتیر جدید را از آی اس آی پاکستان برای بربادی
افغانستان بگیرند .یک بار دیگر نقاب از چهره های مزدوران اجانب پایان افتاد .این ناموس فروشان
نه شرف دارند و نه عزت .هدف این ها از روز تولد تا امروز خدمت و مزدوری به بیگانگان و
دشمنان افغانستان است.

در سال  ،۲۰۱۱خزانه داری امریکا ،خلیلالرحمان را یک تروریست جهانی اعالم و برای دستگیری او
جایزه پنج میلیون دالری تعیین کرد -توییتر عبدهللا عبدهللا
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«عبدهللا عبدهللا ،رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ،روز چهارشنبه  2۷میزان ،با هیئت
طالبان به رهبری خلیلالرحمن حقانی دیدار کرد و در مورد تامین امنیت شهروندان کابل و سراسر
افغانستان با این هیئت مذاکره کرد.
در مجلس دیروز که در قصر سپیدار کابل انجام شد ،شماری از سیاستمداران افغان چون حامد
کرزی ،رئیسجمهور پیشین افغانستان و فضل هادی مسلمیار ،رئیس مجلس سنای افغانستان ،نیز
حضور داشتند.
گفته میشود در این جلسه در مورد اتحاد و همکاری برای آینده افغانستان نیز گفت و گو * شده است.
آقای عبدهللا صبح پنجشنبه در حساب توییتر خود از برگزاری این جلسه خبر داد و نوشت« :من از
هیئت طالبان خواستم به تامین امنیت جان و مال و عزت مردم توجه کنند و اولویت دهند .با توجه به
نگرانی های مردم در کابل و والیات دیگر ،بر امنیت جمعی مردم و حفاظت از جان و مال آنها
تاکید شد و از آن ها خواستیم برای این موضوع ها اولویت قائل شوند».
مردم در شهر کابل و سایر والیات در اختیار طالبان ،به شدت از امنیت جانی خانوادهها نگران اند.
بر اساس گزارش رسانه های مختلف ،طالبان خانه های مردم را جست و جو کرده و وسایط نقلیه و
پاسپورتهای آنان را با خود برده اند.
آقای عبدهللا در این مجلس بر تشکیل حکومتی واحد مبتنی بر عدل و انصاف هم تاکید کرده و گفته
است « :تاریخ نشان داده است که در نبود عدالت اجتماعی و امنیت ،تقویت اتحاد ملی ناممکن است».
آنچنان که گزارش می شود ،در این جلسه خلیلالرحمان از حفاظت جان و مال مردم اطمینان داده و
تاکید کرده است که امنیت را به وجه احسن تامین خواهند کرد.
خلیلالرحمان حقانی عضو ارشد شبکه حقانی است که مسئولیت فراهم آوردن وجوه و منابع مالی
برای طالبانی که در حوزه افغانستان فعالیت می کردند را بر عهده داشته است .او در سال 2002
با هدف تقویت القاعده ،جنگجویان طالبان را در والیت پکتیا برای جنگ آماده می کرده است .اداره
خزانه داری امریکا خلیلالرحمان را در سال  2011یک تروریست جهانی اعالم و برای دستگیری
او جایزه پنج میلیون دالری تعیین کرد.
آقای حقانی روز گذشته در راس هیئتی از قطر به کابل وارد شد.
این نشست در حالی برگزار شده است که گروهی از مقام های دولت ساقط شده و رهبران سیاسی
مانند کریم خلیلی ،محمد محقق ،یونس قانونی و میررحمان رحمانی با مقام های ارشد پاکستان
نظیر عمران خان ،صدراعظم و جنرال قمر جاوید باجون در حال رایزنی برای ایجاد یک حکومت
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فراگیر ملی در افغانستان با حضور طالبان اند .این گروه فرار غنی را نشانۀ مثبت می خوانند .یونس
قانونی ،معاون رئیس جمهور در زمان حامد کرزی ،گفته است که با کنار رفتن غنی از قدرت،
راه صلح بیش از پیش هموار شده است.
غنی یک ساعت پیش از ورود طالبان به شهر کابل ،فرار کرد و به امارات متحده عربی پناهنده شد.
________________________________________
* -استقالل – خپلواکی :در جلسۀ متذکره در این گزارش ،به یقین سرخم های شرف باختۀ چون حامد
کرزی و عبدهللا عبدهللا و ،...با سر های خم و دهن های کثیف پرآب چیزی برای گفت نداشته اند،
اما با یقین" گو" کرده اند.

salamwatanam@gmail.com

